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 Zapisnik sa 8. sjednica Gradskog vijeća Grada 
Crikvenice održane 29. travnja 2022. 

 u 18,00 sati 
    
NAZOČNI VIJEĆNICI: 
 
ZDRAVKO PERNAR   
KARLA KNEŽEVIĆ 
DALIBOR LATIN 
GRACIAN ČOP 
DAMIR LJUBANOVIĆ 
IVAN ANTIĆ 
MARIO KRUŽIĆ 
IGOR IVANČIĆ 
BRANKO KLEKOVIĆ 
IVA KARLIĆ 
VESNA CAR SAMSA 
IVAN SMOJVER 
SONJA POLONIJO 
VEDRAN ANTIĆ 
 
SJEDNICI NIJE NAZOČAN: 
 
BORIS BORAS 
 
OSTALI NAZOČNI: 
 
Gradonačelnik, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i lokalnu 
samoupravu Jasminka Citković, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i 
zaštitu okoliša Mario Zubčić, voditeljica Odsjeka za gospodarstvo turizam i  projekte 
Snježana Sikirić, pročelnica Upravnog odjela za investicije, prostorno uređenje i 
imovinu Vjekoslava Glavan,  ravnateljica OŠ Zvonka Cara Desirre Pečaver, Milica 
Pavelići predstavnica OŠ Vladimira Nazora, zapovjednik JVP Grada Crikvenice Robert 
Hrelja, direktor VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d. o. o. Igor Uremović, Mario Jelčić 
zamjenik direktora EKO Murvice, ravnateljica Ustanove Gradska knjižnica i čitaonica 
Irena Krmpotić, direktorica Centra za pružanje usluga u zajednici Grada Crikvenice 
Edita Kalanj, predstavnik VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d. o. o. Radislav Blažević, 
direktorica TZ Grada Crikvenice Marijana Biondić, Crikva.hr – Ivica Šubat, Anto Ravlić-
INFO Tunera. 
 
Predsjednica Gradskog vijeća Vesna Car Samsa pozdravila  je nazočne i otvorila 
aktualni sat. 
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Aktualni sat 

Zdravko Pernar postavlja pitanje kako se može riješiti problem prometa u naselju 

Kačjak. Inače je na tom dijelu je uska cesta a redovito su parkirana i vozila tako da je 

otežan promet. Drugo se pitanje odnosi na bankomat koji je uklonjen sa Harmice u 

Selcima. Da li će uskoro biti postavljen na novom mjestu. Pročelnica Vjekoslava 

Glavan odgovara da je dugogodišnji problem uskog prolaza u starom dijelu Kačjaka. 

Snimili smo teren i napravili analizu. Taj će se dio proširiti i napraviti oborinsku 

odvodnju. Zamjenica gradonačelnika Ivona Matošić Gašparović odgovara da će se 

idući tjedan bankomat postaviti na zgradu turističke zajednice u Selcima. 

Sonja Polonijo postavlja pitanje što je novo sa koncesijom gradskog kupališta. Drugo 

se pitanje odnosi na prometnu signalizaciju u Gradu vezano za radove aglomeracije. 

Signalizacija je jako loša i na rubu smo prometnog incidenta. Potrebno je reagirati. 

Treće je pitanje vezano za strateško planiranje razvoja Republike Hrvatske, naime 

provedbeni plan za lokalnu jedinicu donosi gradonačelnik. Zamjenica gradonačelnika 

Ivona Matošić Gašparović  odgovara da se je situacija sa gradskom plažom otegnula 

predugo, te situacija nije dobra jer smo pred turističkom sezonom a ništa se ne događa. 

Idući je tjedan zakazan sastanak u Županiji. Što je tiče regulacije prometa dogovoreno 

je da se 15. svibnja izlazi iz centra Crikvenice i vraća stara regulacija. Provedbeni plan 

koji donosi gradonačelnik gotov je i u idućih nekoliko tjedana biti će javno objavljen. 

Damir Ljubanović postavlja pitanje da li je projekt za postavljanje usporivača prometa 

na Hrusti u planu i kada će doći do postavljanja usporivača. Nadalje postavlja pitanje 

što je sa vrtićem u Gornjem kraju i kada se očekuje početak radova, te da li će se Grad 

aplicirati na natječaj Vlade Republike Hrvatske radi dobivanja sredstava. Pročelnik 

Mario Zubčić odgovara da je vezano za usporivače na Hrusti izrađen projektni elaborat, 

dobivena je suglasnost od MUP-a i može se ići u realizaciju. Dokumentacija za vrtić u 

Gornjem kraju spremna je i putem natječaja  Vlade RH nadamo se dobiti oko sedam 

miliona kuna. 

Predsjednica Gradskog vijeća Vesna Car Samsa predlaže da se prema Županiji 

poduzmu određene radnje kako bi se laboratorij za vađenje krvi u Crikvenici zadržao. 

Neko vrijeme nije radio odnosno nije bilo medicinskog osoblja. Nadalje postavlja 

pitanje da li će se vlasnik ugostiteljskog objekta u Selcima pokraj hotela Slaven  

sankcionirati jer je prilikom izgradnje nove terase istu prilagodio svom objektu i 

posjekao stabla na javnoj površini. Zamjenica gradonačelnika Ivona Matošić 

Gašparović odgovara da će Grad poduzeti sve potrebne radnje kako bi se u Domu 

zdravlja zadržao laboratorij. Pročelnik Mario Zubčić odgovara vezano za ugostiteljski 

objekt u Selcima da je komunalno redarstvo bilo na terenu i da je sačinjen zapisnik, te 

su djelatnici EKO Murvice utvrdili stvarnu štetu sa posječenim raslinjem. Vlasnik 

objekta vratiti će sve u prvobitno stanje. Predsjednica Gradskog vijeća dodaje da nije 

dovoljno stavljanje u prvobitno stanje već su potrebne i sankcije, jer se biljke ne mogu 

staviti u prvobitno stanje. 

Sonja Polonijo postavlja pitanje po kojoj pravnoj osnovi je narečeni zakupnik koristio 

terasu ako je novi zakupnik. Pročelnica Vjekoslava Glavan odgovara da nije novi 

zakupnik. 
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Karla Knežević postavlja pitanje što je sa građevinskim radovima na novom groblju 

Zoričići. Drugo je pitanje da li će krenuti izgradnja zgrade u Kotorskoj ulici koja je 

predviđena za VIO i za ostale subjekte kao HZZO. Da li je točno da se je Ministarstvo 

socijalne skrbi obratilo dopisom da će se poslovne prostorije seliti u Novi Vinodolski. 

Pročelnica Vjekoslava Glavan odgovara da se na groblju Zoričići izvode građevinski 

radovi na prilaznom stubištu, kao i na izgradnji novih grobnih polja. Gradonačelnik 

odgovara da se u Kotorskoj ulici planira zgrada na četiri etaže. U zgradi je predviđen 

prostor za VIO Vodovod Žrnovnicu kao i za socijalnu skrb što financira Ministarstvo 

socijalne skrbi. Na jednoj etaži predviđen je prostor za institucije pa bi tako mjesto 

našle i prostorije HZZO. Za etažu na kojoj bi se nalazile prostorije HZZO predvidjeli 

smo sredstva u proračunu, međutim ista su skinuta amandmanom oporbe u korist 

dječjih igrališta. Sve to usporava izgradnju jer smo bili primorani napraviti izmjenu 

građevinske dozvole. Ukoliko rebalansom vratimo ista sredstva možemo nastaviti sa 

prvobitnom izgradnjom.  Grad Novi Vinodolski dao je do znanja da je zainteresiran da 

smjesti u svoje prostore HZZO, pa će građani Crikvenice u tom slučaju morati u Novi 

Vinodolski. 

Ivan Antić postavlja pitanje kada će krenuti izgradnja ribarske kućice u Selcima i što 

je sa izgradnjom spomenika u centru Selaca koji će se izvesti u suradnji sa Marijanom 

Mavrićem. Pročelnica Vjekoslava Glavan odgovara da je projekt ribarske kućice 

prijavljen na natječaj LAG-a, odobren je i poslat na suglasnost u Upravu ribarstva od 

koje je i dobivena suglasnost. Zamjenica gradonačelnika Ivona Matošić Gašparović 

odgovara da je Grad u dogovoru sa selačkim umjetnikom Marijanom Mavrićem da se 

na Selačkom trgu postavi mozaik – troplošna statua 3 metra visoka i metar i pol široka. 

Ivan Smojver postavlja pitanje zašto je izvršena radikalna rezidba u parku na 

balustradi kod plivališta. Mario Jelčić , zamjenik direktora EKO Murvice odgovara da 

je sječa izvršena zbog zdravstvenih problema bilja, u protivnom izgubili bi određeni 

fond bilja na toj lokaciji. 

Gracian Čop postavlja pitanje da li će biti uređena prometnica u Jadranovu koja je 

ostala u lošem stanju nakon izgradnje luke Perčin. Drugo je pitanje da li Grad planira 

napraviti i ponovo postaviti tuneru u Jadranovu. Pročelnica Vjekoslava Glavan 

odgovara da se planira na prometnicu staviti do sezone asfaltni sloj. Izgradnja tunere 

prijavljena je na natječaj za sufinanciranje  LAGUR-u. Projekt je odobren za dvije 

tunere i čeka se suglasnost Uprave ribarstva. 

Branko Kleković postavlja pitanje da li postoji plan sanacije prometnica na području 

Grada, jer se saniraju samo dijelovi prometnica koji su oštećeni radovima 

aglomeracije. Postoje dijelovi  prometnica koji su inače u lošem stanju. Nadalje traži 

pisani odgovor vezan za civilnu zaštitu i to: koji je stupanj spremnosti sustava civilne 

zaštite (ljudski i materijalni resursi) za zaštitu civilnog stanovništva u odnosu na 

planirano? Koji je ukupan broj skloništa na području Grada Crikvenice, koji je njihov 

kapacitet i stanje funkcionalnosti?  Kakvo je stanje s cisternama za pitku vodu 

(šternama), koji je njihov broj i da li su funkcionalne? Kakvo je stanje i količina 

sredstava za ABKO zaštitu koje mogu biti na raspolaganju civilnom stanovništvu? 

Gradonačelnik odgovara da je pred petnaest dana na sastanku dobio datumska 

jamstva kada će se određeni radovi završiti. Ovog je trena toliko radova u tijeku da je 

pitanje kada će to biti riješeno, ali naglašava da je optimista. 
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Mario Kružić postavlja pitanje što je sa uređenjem samog centra Crikvenice kada se 

radi o prilazu na novoizgrađeni lukobran. Prostor kojim se dolazi do lukobrana prilično 

je neuredan. Drugo je pitanje kada će se sanirati stanje na betonskim plažama Kačjak 

u Dramlju koje su razbijene. Treće se pitanje odnosi na Šetnicu zdravlja prema Selcima 

gdje se vozila parkiraju uz ogradni zid. Da li će to parkiranje postati legalno i kada. 

Četvrto pitanje je da li se razmišlja o još jednoj punionici za električna vozila. Pročelnica 

Vjekoslava Glavan odgovara da će se prilaz lukobranu sanirati projektom  plivališta 

kroz koji je predviđeno uređenje okoliša. Možda će uređenje uslijediti i prije samog 

uređenja plivališta. Zamjenica gradonačelnika Ivona Matošić Gašparović odgovara da 

je za plažu na Kačjaku za ovu godinu potpisan ugovor i dogovoreno je saniranje 

odnosno dovođenje plaže do stanja kako bi bila  sigurna za korištenje. Iduće se godine 

planira ozbiljniji pristup saniranja postojećeg stanja. Za šetnicu zdravlja odgovara da 

kao prvo mora postati jednosmjerni promet istom tijekom cijele godine i tek onda 

razmišljati o parkingu. Kada se radi o punionici za električna vozila , sa HEP-om su 

dogovorene dvije punionice, međutim stalo se je sa realizacijom zbog radova na 

aglomeraciji. Jedna od punionica biti će ispred zgrade Gradske uprave. Mario Kružić 

daje primjedbu da dvije punionice nisu dovoljne. Nadalje naglašava da bi se saniranje 

prostora na ulazu u lukobran što prije trebalo riješiti. 

Iva Karlić  nezadovoljna je odgovorom koji je primila u pisanom obliku iz razloga jer je 
Zakon o proračunu kojeg se u odgovoru spominje od 01. siječnja ove godine, a 
zaključak Gradskog vijeća je od 07. svibnja prošle godine, te se je transparentnost 
mogla prije odraditi jer na tržištu postoje određene aplikacije i moduli, a vijeće je 
odredilo prosinac prošle godine , a ne kako u odgovoru stoji siječanj ove godine. 
Postavlja pitanje da li je za uvalu Pazdehova u Dramlju izrađena projektna 
dokumentacija. Nadalje navodi da obzirom da je Crikvenica Grad prijatelj djece, treba 
veću pažnju posvećivati dječjim igralištima, obilaziti ih češće i voditi brigu o 
oštećenjima. Isto tako na igralištima bi trebalo postaviti kante za smeće kao i klupe za 
odmor. Pročelnica Vjekoslava Glavan odgovara da se Pazdehova odvija u dva 
projekta. Obnova starih kućica gdje je upisan veliki broj vlasnika na jednom objektu, 
dok je drugi dio građenje malih kućica gdje bi postojeći vlasnici mogli odlagati svoje 
ribarske alate. Drugi je dio projekta proširenje lukobrana koji se radi sa Lučkom 
upravom. Mario Jelčić odgovara da sva igrala na dječjim igralištima prije postavljanja 
prolaze određene ateste. Iva Karlić naglašava da je na gradsko oko već dva mjeseca 
prijavljeno oštećenje na igralištu koje nije otklonjeno. 
 
Igor Ivančić postavlja pitanje da li EKO Murvica misli vratiti režim odvožnje plastike i 

papira dva puta tjedno. Nadalje napominje da bi trebalo razraditi naplatu korištenja 

moloka. Najveći je teret na domicilnom stanovništvu koji molok najmanje koriste. Mario 

Jelčić odgovara da se režim odvoza neće vraćati na dva puta tjedno. Kada se radi o 

molocima stiglo je niz primjedbi gradjana. Korisnicima Štrosmajerovog šetališta 

stornirani su određeni djelovi računa koji se odnose na količinu otpada, te se je uveo 

novi obračun i to prema veličini samog korisnika. 

 
Nakon aktualnog sata Dubravka Pobor izvršila je prozivku te je utvrđeno da je na 
sjednici nazočno 14 vijećnika. 
Predsjednica je predložila Dnevni red koji je jednoglasno prihvaćen. 
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D n e v n i   r e d  
 

1. Verifikacija Zapisnika s 7. sjednice Gradskog vijeća 
2. Prijedlog programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada 

Crikvenice za 2022. godinu  
3. Prijedlog odluka  o ukidanju statusa  javnog  dobra 

 a) k.č.br.  8385/3 k.o. Crikvenica   b) zk.č.br. 8385/5 k.o. Crikvenica  
4. Prijedlog   Rješenja o  imenovanju  nove ulice „DUBOKA“ u naselju Crikvenica - 
Selce  
5. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Grada Crikvenice za 

redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova Gradskog vijeća 
Grada Crikvenice izabranih s liste grupe birača u 2022.godini  

6. Prijedlog odluke o prodaji stanova u vlasništvu Grada Crikvenice  
7. Prijedlog za pokretanje ponovljenog postupka izbora članova Savjeta mladih 

Grada Crikvenice i njihovih zamjenika s tekstom javnog poziva  
8. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja/ice Muzeja Grada Crikvenice  
9. Prijedlog dopune plana lokacija za postavljanje pokretnih radnji i naprava 2022-

2023  
10.  Prijedlog plana lokacija za postavljanje ugostiteljskih terasa_2022-2023  
11. Prijedlog odluke o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja  
12.  Izvješće o radu gradonačelnika za period 01. srpnja – 31. prosinca  2021. 

godine  
13. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog 

otpada na području Grada Crikvenice  
14. Prijedlog za imenovanje ravnatelja-ice Centra za kulturu dr. Ivan Kostrenčić  

 

TOČKA 1.Verifikacija Zapisnika s 7. sjednice Gradskog vijeća 

Primjedbu na Zapisnik sa 7. sjednice Gradskog vijeća dala je Sonja Polonijo i zatražila 

da se pod aktualnim satom mijenja dio u njenoj raspravi ispravi prva rečenica na način 

da stoji : „Sonja Polonijo naglašava da smo za javnu rasvjetu predvidjeli 12 miliona 

kuna, te se postavlja pitanje zašto zamjena i stupova i lampi nije napravljena 

odjednom.“ 

Vijećnici su prihvatili primjedbu te su  sa 

14 glasova ZA 
0 glasova PROTIV 
0 SUZDRŽANIH glasova 
donijeli  
 
Z A K L J U Č A K 
 
Verificira se Zapisnik sa 7. sjednice Gradskog vijeća uz ispravak vijećnice Sonje 
Polonijo. 
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TOČKA 2. Prijedlog programa mjera poticanja razvoja poduzetništva 

na području grada Crikvenice za 2022. godinu   

Obrazloženje po točki dnevnog reda dala je voditeljica Odsjeka za gospodarstvo 

turizam i  projekte Snježana Sikirić. 

U raspravi je sudjelovala Sonja Polonijo. 

 Vijećnici su sa 
13 glasova ZA 
0 glasova PROTIV 
0 SUZDRŽANIH glasova 
prihvatili Prijedlog i donijeli  
 
PROGRAM 
 
mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Crikvenice za 2022. godinu   
(tekst Programa  KLASA:402-01/22-01/01 prileži Zapisniku i čini njegov sastavni dio) 
 

 

TOČKA 3. Prijedlog odluka  o ukidanju statusa  javnog  dobra 

 a) k.č.br.  8385/3 k.o. Crikvenica   b) zk.č.br. 8385/5 k.o. Crikvenica  
 
Pročelnica Vjekoslava Glavan obrazložila je točke dnevnog reda. 
U raspravi sudjelovali Branko Kleković, Zdravko Pernar, Ivan Smojver i Mario Kružić. 
 

1. Vijećnici su sa  
11 glasova ZA 
0 glasova PROTIV 
3 SUZDRŽANA glasa 
prihvatili Prijedlog i donijeli 
 
ODLUKU 
o ukidanju statusa javnog dobra k.č.br.  8385/3 k.o. Crikvenica    
(tekst Odluke  KLASA:940-01/20-01/55 prileži Zapisniku i čini njegov sastavni dio) 
 

2. Vijećnici su sa  
11 glasova ZA 
0 glasova PROTIV 
3 SUZDRŽANA glasa 
prihvatili Prijedlog i donijeli 
 
ODLUKU 
o ukidanju statusa javnog dobra k.č.br. . 8385/5 k.o Crikvenica    
(tekst Odluke  KLASA:940-01/20-01/55 prileži Zapisniku i čini njegov sastavni dio) 
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TOČKA 4. Prijedlog   Rješenja o  imenovanju  nove ulice „DUBOKA“ 
u naselju Crikvenica - Selce  
 

Izvjestitelj po točci dnevnog reda Marijan Filipović upoznao je nazočne o tijeku 

donošenja Prijedloga rješenja, odnosno o održanoj sjednici Odbora za imenovanje 

ulica i trgova. 

Predsjednica Gradskog vijeća pročitala je amandman Odbora za Statut, poslovnik i 

propise a koji se odnosi na ispravke u preambuli Prijedloga odluke i glasi: 

AMANDMAN 

U preambuli Prijedloga Rješenja umjesto riječi „članka 9.stavak1. Zakona o naseljima 

NN 54/88“ trebaju   stajati riječi  „članak 7. stavak 1. i članak 17 zakona o naseljima 

NN 39/22“ , a umjesto riječi „članak 30. Statuta“ trebaju stajati riječi  „članak 34. 

Statuta“. 

Predlagač je prihvatio amandman a isti je postao sastavni dio Prijedloga rješenja. 

U raspravi su sudjelovali Sonja Polonijo, Ivan Smojver, Branko Kleković, Mario Kružić, 

Vjekoslava Glavan i gradonačelnik. 

Vijećnici su sa 
11 glasova ZA 
0 glasova PROTIV 
0 SUZDRŽANIH glasova 
prihvatili Prijedlog i donijeli 

 
RJEŠENJE 

imenovanju  nove ulice „DUBOKA“ u naselju Crikvenica - Selce  
(tekst Odluke  KLASA:015-08/21-01/01 prileži Zapisniku i čini njegov sastavni dio) 
 

TOČKA 5. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna 

Grada Crikvenice za redovito godišnje financiranje političkih 

stranaka i članova Gradskog vijeća Grada Crikvenice izabranih s liste 

grupe birača u 2022. 

Obrazloženje po točki dnevnog reda dala je pročelnica  Jasminka Citković. 

Vijećnici su sa 
11 glasova ZA 
0 glasova PROTIV 
0 SUZDRŽANIH glasova 
prihvatili Prijedlog i donijeli 
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ODLUKU 

o raspoređivanju sredstava Proračuna Grada Crikvenice za redovito godišnje 
financiranje političkih stranaka i članova Gradskog vijeća Grada Crikvenice izabranih 
s liste grupe birača u 2022. 
(tekst Odluke   KLASA:400-02/22-01/02 prileži Zapisniku i čini njegov sastavni dio) 
 
 

TOČKA 6. Prijedlog odluke o prodaji stanova u vlasništvu Grada 

Crikvenice  

Obrazloženje po Prijedlogu odluke dala je pročelnica Vjekoslava Glavan. 
U raspravi je sudjelovao Ivan Smojver. 
Nakon rasprave jednoglasno je donijet slijedeći 
 
ZAKLJUČAK 

Gradsko vijeće Grada Crikvenice vraća predlagatelju  na dopunu Prijedlog odluke o 
prodaji stanova u vlasništvu Grada Crikvenice s time da se navede svih 19 stanova iz 
Prijedloga odluke te da se dorade nejasnoće cjelokupnog postupka dodjele stanova. 
(tekst Zaključka KLASA: 370-01/22-01/01 prileži Zapisniku i čini njegov sastavni dio) 

 

TOČKA 7. Prijedlog za pokretanje ponovljenog postupka izbora 

članova Savjeta mladih Grada Crikvenice i njihovih zamjenika s 

tekstom javnog poziva  

Obrazloženje po točki dnevnog reda dala je pročelnica  Jasminka Citković. 
U raspravi su sudjelovali Sonja Polonojo, Zdravko Pernar, Iva Karlić i Karla Knežević. 
 
Vijećnici su sa 
14 glasova ZA 
0 glasova PROTIV 
0 SUZDRŽANIH glasova 
prihvatili Prijedlog i donijeli 

ZAKLJUČAK 
1. Prihvaća se prijedlog i utvrđuje tekst Javnog poziva za isticanje kandidature za 

izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Crikvenice. 
2. Zadužuje se Upravni odjel za društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu Grada 

Crikvenice objaviti Javni poziv za isticanje kandidature za izbor članova i 
zamjenika članova Savjeta mladih Grada Crikvenice iz članka 1., s potrebnim 
obrascima. 

3. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenim novinama Grada Crikvenice“.  
(tekst Zaključka KLASA:024-02/22-01/03 prileži Zapisniku i čini njegov sastavni dio) 
 

TOČKA 8. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja/ice Muzeja 

Grada Crikvenice  

Zdravko Pernar predsjednik Odbora za izbor i imenovanje obrazložio je točku dnevnog 

reda. 
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U raspravi su sudjelovali Damir Ljubanović, Karla Knežević, Mario Kružić, predsjednica 

Gradskog vijeća. 

Vijećnici su sa 
14 glasova ZA 
0 glasova PROTIV 
0 SUZDRŽANIH glasova 
prihvatili Prijedlog i donijeli 

RJEŠENJE 

o imenovanju Silvije Huljine, profesorice povijesti i diplomirane povjesničarke 
umjetnosti za ravnateljicu Muzeja Grada Crikvenice. 
(tekst Rješenja KLASA: 112-01/21-01/39 prileži Zapisniku i čini njegov sastavni dio) 
 

TOČKA 9. Prijedlog dopune plana lokacija za postavljanje pokretnih 

radnji i naprava 2022-2023  

Obrazloženje po točki dnevnog reda dala je pročelnica Vjekoslava Glavan.  
U raspravi je sudjelovao Mario Kružić. 
 
Vijećnici su sa 
13 glasova ZA 
0 glasova PROTIV 
1 SUZDRŽAN glas 
prihvatili Prijedlog i donijeli 

I. dopunu plana lokacija za postavljanje pokretnih radnji, uslužnih naprava, 
pokretnih naprava za izradu i prodaju umjetničkih predmeta i štandova   
(tekst I. dopune KLASA:342-05/22-01/01 prileži Zapisniku i čini njegov 
sastavni dio) 

 
TOČKA 10. Prijedlog plana lokacija za postavljanje ugostiteljskih 

terasa_2022-2023  

Obrazloženje po točki dnevnog reda dala je pročelnica Vjekoslava Glavan.  

U raspravi je sudjelovao Mario Kružić Sonja Polonijo, Zdravko Pernar, Ivan Smojver, 

Vedran Antić. 

Predsjednica je upoznala nazočne sa dva prispjela amandmana. Amandman 

gradonačelnika koji je postao sastavni dio prijedloga (povećanje terase Harmica u 

Selcu) i amandman Kluba vijećnika SDP-PGS, koji gradonačelnik nije prihvatio pa je 

predlagač amandmana tražio izjašnjavanje o istom. 

Obzirom da je u raspravi iznjeta činjenica da postoji peticija građana vezano za rad 

ugostiteljskog lokala Marota koji krši radno vrijeme, gradonačelnik je u tijeku rasprave 

dao amandman kojim predlaže da se lokacija terase Marota skine s lokacija 

predloženog plana, te je iznijeti amandman postao sastavni dio Prijedloga plana 

terasa. 
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Nakon izjašnjavanja o amandmanu Kluba vijećnika SDP -PGS predsjednica je utvrdila 

da se je za amandman izjasnilo pet vijećnika , te amandman nije usvojen. 

Vijećnici su sa 
14 glasova ZA 
0 glasova PROTIV 
0 SUZDRŽANIH glasova 
prihvatili Prijedlog i donijeli 

PLAN 

Lokacija za postavljanje ugostiteljskih terasa za 2022 -2023 godinu 
(tekst Plana KLASA:372-01/22-01/14 prileži zapisniku i čini njegov sastavni dio) 
 

TOČKA 11. Prijedlog odluke o imenovanju Vijeća za dodjelu 

koncesijskih odobrenja  

Prijedlog odluke obrazložio je gradonačelnik.  

U raspravi su sudjelovali Sonja Polonijo, Gracian Čop, Mario Kružić, Zdravko Pernar, 

Damir Ljubanović, Branko Kleković. 

Vijećnici su sa 
11 glasova ZA 
0 glasova PROTIV 
3 SUZDRŽANA glasa 
prihvatili Prijedlog i donijeli 

ODLUKU 

o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja 
(tekst Odluke KLASA: 029-01/22-01/06 prileži zapisniku i čini njegov sastavni dio) 
 

TOČKA 12. Izvješće o radu gradonačelnika za period 01. srpnja – 31. 

prosinca  2021. godine  

Izvješće je obrazložio gradonačelnik, a gradski vijećnici su isto primili na znanje. 

 

TOČKA 13. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge 

sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Crikvenice  

Obrazloženje po točki dnevnog reda dao je zamjenik direktora EKO Murvice d.o.o. 

Mario Jelčić. 

U raspravi su sudjelovali Igor Ivančić, Sonja Polonijo, Iva Karlić, Mario Kružić, Ivan 

Smojver i zamjenica gradonačelnika Ivona Matošić Gašparović. 

Vijećnici su sa 
13 glasova ZA 
0 glasova PROTIV 
1 SUZDRŽAN glas 
prihvatili Prijedlog i donijeli 



11 
 

ODLUKU 

o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada 
Crikvenice 
(tekst Odluke   KLASA:363-01/22-01/13 prileži Zapisniku i čini njegov sastavni dio) 
 

TOČKA 14. Prijedlog za imenovanje ravnatelja-ice Centra za kulturu dr. Ivan 

Kostrenčić  

Zdravko Pernar predsjednik Odbora za izbor i imenovanje obrazložio je točku dnevnog 

reda. 

Vijećnici su sa 
14 glasova ZA 
0 glasova PROTIV 
0 SUZDRŽANIH glasova 
prihvatili Prijedlog i donijeli 

RJEŠENJE 
 
o imenovanju Andree Car Avdagić, profesorice hrvatskog jezika i književnosti za 
ravnateljicu Centra za kulturu „Dr. Ivan Kostrenčić“ Crikvenica 
(tekst Rješenja  KLASA: 112-01/21-01/38 prileži Zapisniku i čini njegov sastavni dio) 
 
Sjednica je završila radom u 22sata i 45 min. 
 
Dovršeno. 
 
 
Stručna referentica za pripremu              Predsjednica  Gradskog vijeća 

sjednica Gradskog vijeća  i          mr.sc. Vesna Car Samsa, dipl.ing. 

kolegij gradonačelnika 

Dubravka Pobor 

 

 


